Donation Form

Perdavimo lapas

Australijos Lietuvių Archyvas (toliau ‘Archyvas’) Aukotojo duomenys
Name
Vardas, pavardė
Adress
Adresas
Phone
Telefonas
Email
El. paštas
Document Source - Who created or saved
these documents? (Personal, family,
organisation or company details).
Dokumentų šaltinis – kas sukūrė ar išsaugojo
šiuos dokumentus? (Asmens, šeimos,
organizacijos ar įmonės duomenys).
Document type (tick the box)

Letters/ Laiškai

Diaries/ Dienoraščiai

Dokumentų rūšis (pažymėkite langelį)
Minutes / Protokolai

Photos Nuotraukos

Audio or visual / Garso/vaizdo įrašai Kita
Description: Provide a brief description of the
documents. You can find more space at the
end of this page.
Aprašymas: Pateikite trumpą dokumentų
aprašymą. Daugiau vietos rasite šio lapo gale.
Copyright and uses of the documents.
If the document is not published, the
copyright may remain indefinitely. Copyright
may be inherited or transferred. The archive
seeks to take over the copyright, then it is
much easier to publish the archival material.
Autoriaus turtinės teisės ir
dokumento/kūrinio panaudojimo būdai:
Jei dokumentas nepublikuotas, autoriaus
teisės gali išlikti visam laikui. Autoriaus teisės
gali būti paveldėtos ar perduotos. Archyvas
siekia perimti autoriaus teises, tuomet daug
paprasčiau viešai skelbti archyvinę medžiagą.

Do you own the copyright to these documents (in full or
in part)?
Ar turite šių dokumentų autoriaus teises (pilnai ar
dalinai)?
Yes /Taip

No /Ne

If so, do you agree to transfer the copyright to the
Archive?
Jei Taip, ar sutinkate perduoti Archyvui autoriaus
teises?
Yes /Taip

No /Ne

If you do not agree to transfer the copyright to the
Archive, will allow the Archive to use them for public
display, research?
Jei nesutinkate perduoti autoriaus teisių Archyvui,
ar duodate sutikimą dokumentų naudojimui
Archyvo tikslams, pvz. viešam rodymui, viešam
skelbimui skaitmenine forma?

Yes /Taip
Access to and use of documents: The archive
aims to make all documents available to
researchers. The archive is reluctant to accept
documents with excessive restrictions.

No /Ne

Are there any restrictions on the documents? No
Yes (If yes, name them).
Ar dokumentams reikalingi kokie nors apribojimai?

Ne
Taip (Jei Taip, įvardinkite juos)
Prieiga prie dokumentų ir jų naudojimas:
Archyvas siekia, kad visi dokumentai būtų
prieinami tyrinėtojams. Archyvas nelinkęs
priimti dokumentų su pertekliniais
apribojimais.
Publication: If a document is published, the Archive undertakes to indicate the author of the document
and, as far as possible, the source of the document (if desired).
Publikavimas: Jei dokumentas bus publikuotas, Archyvas įsipareigoja nurodyti dokumento kūrėją, ir, kiek
įmanoma, dokumento šaltinį (jei tai pageidaujama).
Signature (optional if the form is completed
Signature / Parašas:
electronically).
Parašas (nebūtinas, jei forma užpildyta
elektroniniu būdu).
Date / Data
Archival Officer / Priimta (vardas, pavardė):
Dokumentų sąrašas: surašykite tikslius duomenis – pavardės, vardai, datos, vietos ir t.t.

